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วรรณกรรม / Literature 

การบวชป่าถูกจดัขึน้ในเชา้วนัหนึ่งที่หมู่บา้นหว้ยแม่ป๋ัง โดยที่เสือและลกูทีมเป็นพ่องานช่วยกนัจดัสถานที่ตัง้เต็นทแ์ละ
นิมนตพ์ระมาท าพิธี 

“พี่เสือครบั การบวชป่าจะท าใหช้าวบา้นกลวั ไม่กลา้ตดัตน้ไมเ้หรอครบั” แคนถาม 

“กบัชาวบา้นน่ะกฎหมายอาจไม่ศกัดิส์ิทธิ์ แต่ความเชื่อ ความศรทัธา ศกัดิส์ิทธิ์มาก” 

 หลงัพิธีการต่างๆการบวชป่าก็เริ่มขึน้ พระ 5 รูปผูกจีวรตน้ไม ้ทกุคนพนมมือและฟังพระท่านกลา่ว “ตน้ไมท้ี่บวชแลว้ถือ
เป็นพระสงฆ ์ตดัตน้ไมบ้าปหนกัเท่าฆ่าพระสงฆ”์ 

 A forest ordination ceremony happened on one morning in Huai Mae Pang village.  Suea and his team 
were core leaders, who helped to organize the tent setting and inviting the monks to come to the ceremony. 

  “Brother Sua, the forest ordination will scare the villagers and shall stop to cut down trees, doesn’t it?” Kan asked . 

  “The law may not be holy to the villagers, but belief and faith towards them” 

After the various ceremonies for the ordination of the forest began, five monks then tied the robes of trees.  
Everyone raised and pressed their palms together and listened to the monk.  "Ordained trees are regarded to be a 
monk, chopping down trees is a sin as heavy as killing monks" 

 

 

http://www.pohchang.rmutr.ac.th/


เหตผุล / Reason 

บทละคร รอ้ยป่า เป็นเรื่องราวเก่ียวกบัเจา้หนา้ที่ป่าไมท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหไ้ปปราบพวกบกุรุกป่าที่จงัหวดัแพร ่ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่มีการบุกรุกป่าจากผูม้ีอิทธิพลและมีนายทนุสนบัสนนุใหช้าวบา้นบกุรุกป่ามากยิ่งขึน้ เจา้หนา้ที่จึงตอ้งแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสม 

การบวชป่ามีที่มาจากการห่มจีวรที่มาคลย้กบัการบวชพระ สง่ผลใหส้ถานภาพของตน้ไมเ้ปลี่ยนไป อนัเปรียบเสมือนผืน
ป่าท่ีเป็นดินแดนอนัศกัดิส์ิทธิ์เพื่อไม่ใหผู้ใ้ดเขา้ไปท าลายตน้ไมเ้หลา่นัน้ได ้ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดพืน้ที่ป่าและตน้น า้ล  าธารที่อดุม
สมบรูณใ์หแ้ก่ชมุชนในการท าการเกษตร การอปุโภคบรโิภค โดยการอาศยัความเชื่อ ความศรทัธาของสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ นบัว่าเป็นกุศ
โลบายที่น าความเชื่อทางศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นการดแูลรกัษาป่าและเพื่อเป็นการรกัษาพืน้ป่าไวใ้หก้บัลกูหลานต่อได ้

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าจะมีการใชค้วามเชื่อหรือกุศโลบายในรูปแบบต่างๆมากมาย ถา้หากขาดความตระหนกัในการ
อนรุกัษ ์ก็ไม่สามารถรกัษาป่าที่อดุมสมบรูณไ์วไ้ดอี้ก 

The “Roi Pa” is a story about the forestry officers tasked with cracking down on forest invaders in the province of 
Phrae.  It is an area, where influencers and capitalists, encouraged more villagers to exploit the forests.  Staffs, 
therefore, have to cope with the problem in a suitable way.  

The ordination of the forests originates from the cloaking that is similar to the ordination of monks.  Resulting in a 
change to the trees is like a sacred land that no one can destroy them.   

To conserve the forest areas and sources of abundant water helped provide to the community in consuming 
agricultural products.  It is a technique of applying religious beliefs in forest preservation in order to sustain the 
forest area for the next generations 

No matter how many different forms of belief or strategies we used, if conservation awareness is lacking, 
we cannot save the fertile forests any more. 


